SWARFEGA
NATURAL
Lava Mãos Industrial sem Solventes
SWARFEGA NATURAL é um lava mãos isento de solventes
para remover grandes sujidades próprias do sector industrial
e ramo automóvel.
•

EFICAZ: É caracterizado pela força de limpeza derivada
dos agentes de matérias em suspensão, altamente
desenvolvidos.
É o produto ideal para remoção rápida e eficaz de óleos,
colas, grande variedade de tintas e sujidades em geral.

•

SEGURO: É um produto que cuida das mãos que
trabalham, protegendo da secura e gretagem da pele,
graças à lanolina que contém. Não afecta as peles mais
sensíveis.

•

NÃO ABRASIVO: Contém microgrânulos de milho,
100% biodegradáveis, que actuam como escovas
minúsculas, removendo as sujidades mais persistentes sem
agredir a pele. Não provoca o entupimento das
canalizações.

•

VERSÁTIL: Pode ser aplicado com as mãos secas ou
molhadas.

•

FÁCIL APLICAÇÃO: Formulação avançada do creme
para maior facilidade de aplicação. Após a lavagem, as
mãos ficam com uma frescura agradável e ligeiro odor a
limão.

•

HIGIÉNICO: Utilizado através do sistema de doseadores
da DER, para além de uma óptima higiene, obterá
também elevada rentabilidade.

•

APROVADO: É galardoado com Certificado de Mérito
pelo Instituto Real de Saúde Pública e Higiene do Reino
Unido.

DESCRIÇÃO: Gel cremoso de cor amarela
e com agradável perfume de limão.
COMPOSIÇÃO: Uma mistura derivada de
lanolina de qualidade cosmética, detergentes
não iónicos, microgrânulos de milho e
agentes moderadores de viscosidade
pH: 7,5 - 8,5 (Neutro) aos 25°C.
INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO
• Aplicar directamente nas mãos sujas e
esfregar bem.
• Em seguida passar por água e secar
normalmente. Nos locais onde não houver
água, limpar a toalhas ou lenços de papel.

Produto Testado

Disponível:

Dermatológicamente testado numa instituição reconhecida
Provado por muitos anos de uso e milhões de aplicações.

Recarga de 4 Litro
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